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Vysvětlení zadávacích podmínek 

Dodatečné informace 

Specifikace zakázky 

Zadavatel PODHORAN LUKOV a.s., ičo: 26223155, Pod 
Kaštany 499, Lukov 763 17 

Název zakázky Dodávka technologie pro snížení emisí TZL z 
dřevovýroby v Držkové 

Druh Podlimitní zjednodušené řízení dle zákona č. 
134/2016 Sb., o veřejných zakázkách 

Registrační číslo projektu CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_008/0000983 

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za 
zadavatele 

Roman Koplík, předseda představenstva 

Zástupce zadavatele ACTIVCONZULT, s.r.o. Pavlína Slavíková 
777 876 549, pavlina.slavikova@activconzult.cz 

 

Dotazy a odpovědi 

Dotaz č.21 

V ZD, ani SoD není uvedeno, kdy má být předána Zhotovitelem Projektová dokumentace 

Objednateli, která bude následně Objednatelem odsouhlasena, a předána zpět Zhotoviteli při 

převzetí staveniště, viz článek 6.3. 

Obvyklý postup je takový, že Zhotovitel dává do odevzdané nabídky Návrh technického řešení, 

nikoliv však kompletní projektovou dokumentaci. V případě vítězné nabídky dojde k podpisu SoD a 

začíná práce na Projektové dokumentaci. Tato je následně předložena k odsouhlasení zadavateli. Po 

jejím odsouhlasení zadavatelem začíná proces objednávání a výroby jednotlivé technologie dle 

odsouhlasené projektové dokumentace. Uvedený standardní postup je však v podstatě 

nezvládnutelný v rozsahu 90dnů, které uvádíte pro celkovou realizaci od podpisu SoD pro dokončení 

a předání díla, zejména s ohledem na nutnost schvalování státní správou. 

Odpověď 

Doplňující informace: 
Zadavatel provedl úpravu návrhu smlouvy v článku II bodu 2.1.následně: 
Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s  Harmonogramem plnění. Celé dílo  provede (tj. dokončí 
a předá) dílo specifikované v článku I smlouvy v termínu nejpozději do 31. 8. 2017. 
Zadavatel považuje tento termín za dostatečný k přípravě projektové dokumentace pro provádění 
díla a následné dokončení realizace. 
Současně zadavatel upozorňuje, že na svém profilu uveřejnil nový vzor smlouvy o dílo a zároveň 
nový návrh smlouvy o dílo zaslal všem potencionálním uchazečům. 

Dotaz č.22 

.       V článku 2.3. návrhu smlouvy o dílo se mimo jiné uvádí:  
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-          nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně 

objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, 

stanoviska či rozhodnutí zadavatele, orgánů státní správy, v důsledku kterých se navýší 

objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci (viz 

článek I smlouvy), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska 

nebudou vyvolána činností či nečinností zhotovitele. 

 

Co v případě, že nedojde rozhodnutím např. orgánů státní správy k navýšení objemu 

prací, ale pouze legislativnímu zdržení? 

 

-          Zde žádáme doplnit bod takto: nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích 

z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele; za okolnosti na straně objednatele se 

považují i případná opatření, stanoviska či rozhodnutí zadavatele, orgánů státní správy, 

v důsledku kterých se navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v 

projektové dokumentaci (viz článek I smlouvy)nebo prodlouží termíny rozhodnutí ze 

strany státní správy např.: z důvodu nepředpokládaných doplňujících požadavků ze 

strany státní správy a tedy prodloužení stavebního řízení, to vše za předpokladu, že 

taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností 

zhotovitele. 

 

Odpověď 

Doplňující informace: 
Zadavatel provedl úpravu návrhu smlouvy v článku II bodu 2.3. následně: 
Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména v těchto 

případech: 

-  dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto 
budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny; a to 
postupem v souladu se ZVZ; 

-  nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně 
objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska 
či rozhodnutí zadavatele, orgánů státní správy, v důsledku kterých se navýší objem prací a 
dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci (viz článek I 
smlouvy), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou 
vyvolána činností či nečinností zhotovitele.  

- nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně 
objednatele; za okolnosti, že dojde k nepředpokládaným doplňujících požadavků ze strany 
státní správy a tedy prodloužení stavebního řízení, to vše za předpokladu, že taková 
rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností zhotovitele. 

Současně zadavatel upozorňuje, že na svém profilu uveřejnil nový vzor smlouvy o dílo a zároveň 
nový návrh smlouvy o dílo zaslal všem potencionálním uchazečům. 

Dotaz č.23 

Žádáme zapracovat do bodu 3.4. návrhu smlouvy o dílo:při využití práva objednatele podle 

bodu 3.4., nesmí tato změna ovlivnit splnění výsledných garantovaných parametrů a 

funkčnosti celé technologie. 
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Odpověď 

Doplňující informace: 
Zadavatel provedl úpravu návrhu smlouvy v článku III bodu 3.4. následně: 
Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány 
(méněpráce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit 
rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být zhotovitel předem (tj. 
před provedením a dokončením dané části díla) písemně informován. Tato změna nesmí ovlivnit 
splnění výsledných garantovaných parametrů a funkčnosti celé technologie. 
 
Současně zadavatel upozorňuje, že na svém profilu uveřejnil nový vzor smlouvy o dílo a zároveň 
nový návrh smlouvy o dílo zaslal všem potencionálním uchazečům. 

Dotaz č.24 

.       Žádáme o doplnění: V případě změny nutné pro schválení SFŽP je nutné prodloužit termín 
realizace o tuto dobu schvalování 

Odpověď 

Zadavatel uvedl v ZD a návrhu smlouvy dokončení realizace do 31. 8. 2017.   Zadavatel považuje 
tento termín za dostatečný k přípravě projektové dokumentace pro provádění díla a následné 
dokončení realizace. Nepředpokládá se zdržení ze strany SFŽP a jiných řídících orgánů 

Dotaz č.25 

Žádáme rozdělit staveniště na více dílčích úseků z důvodu dodržování BOZP na stavbě 
(zaměstnanci objednatele vstupují na staveniště zhotovitele aj.) 

Odpověď 

Návrh smlouvy v článku VI bodu 6.2. je relevantní a zůstává bez doplnění. 
Takové dělení staveniště z důvodu BOZP se zahrne do Protokolu o předání staveniště 

Dotaz č.26 

Žádáme, aby poskytnutá média byla v rámci protiplnění objednatele. 

Odpověď 

Poskytnutá média zahrnuje už zákonná nutná součinnost objednatele při prováděná díla 

Dotaz č.27 

Žádáme o zprávu ohledně stávajícího stavu inženýrských sítí pod staveništěm. 

Odpověď 

Inženýrské sítě pod staveništěm nejsou a objednatel příslušné prohlášení zahrne do Protokolu o 
předání staveniště 

Dotaz č.28 

Žádáme o stanovení termínu nástupu na 24 hodin. Zásah a následné odstranění do 20 pracovních 
dnů není možné v těch případech splnit z hlediska dodacích termínů náhradních dílů. 

Odpověď 

Návrh smlouvy v článku XII bodu 12.1 je relevantní a zůstává bez doplnění. 
Článek XI. bod 11.3. smlouvy umožňuje dočasné řešení vady 

Dotaz č.29 

  Co se týká bodu 12.1. návrhu smlouvy o dílo žádáme, aby v takovém to případě objednatel uhradil 
náklady vzniklé k datu ukončení dotace zhotoviteli, v případě, že toto ukončení nebylo způsobeno 
zhotovitelem. 

Odpověď 

Doplňující informace: 
Zadavatel provedl úpravu návrhu smlouvy v článku IXII bodu 12.1. následně: 
Zhotovitel bere na vědomí, že účinnost této smlouvy závisí na poskytnutí dotace z fondů Evropské 
unie na realizaci díla. Objednatel si vyhrazuje právo tuto smlouvu vypovědět v případě, že mu 
nebude poskytnuta dotace z fondů Evropské unie na realizaci díla. Neposkytnutí dotace se 
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nepovažuje za porušení závazků vyplývajících z této smlouvy a žádná smluvní strana nemá nárok 
na náhradu vzniklé škody nebo úhradu nákladů vzniklých v důsledku takového ukončení smlouvy. 
V takovémto případě objednatel uhradí náklady vzniklé k datu ukončení dotace zhotoviteli, 
v případě, že toto ukončení nebylo způsobeno zhotovitelem. Výpověď musí být písemná. Strany se 
dohodly na výpovědní lhůtě, která činí jeden den po dni doručení výpovědi zhotoviteli. 
 
Současně zadavatel upozorňuje, že na svém profilu uveřejnil nový vzor smlouvy o dílo a zároveň 
nový návrh smlouvy o dílo zaslal všem potencionálním uchazečům. 

Dotaz č.30 

Dotaz: Co se týká bodu 13.2 návrhu smlouvy o dílo žádáme o následující znění: nejvýše však 
50.000,- Kč a vypuštění limitace za den. 

Odpověď 

Návrh smlouvy v článku XIII bodu 13.2 je relevantní a zůstává beze změn. 
Smluvní sankce je stanovená v obvyklé výši. 

Doplnění ZD – návrh smlouvy 

Zadavatel upozorňuje uchazeče o úpravě návrhu smlouvy v článku VIII bodu 8.3. následně: 
Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení Technické zprávy – příloha ZD. 

 

Z důvodu vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 ZVZ zadavatel prodlužuje lhůtu podání 
nabídek v souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách do 28.12.2016 do 12 hodin. V 
návaznosti na prodloužení lhůty pro podání nabídek zadavatel stanoví nový termín otevírání obálek, a 
to na 2.1.2017 v 9 hodin. 
 

V Lukově dne 5. 12. 2016 

 

 

 ……………………………………………………… 

 Roman Koplík, předseda představenstva 
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